
Säkerhetsanvisningar

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant 
innan du använder produkten för första gången 
och behåll anvisningarna för framtida referens.

FÖR ATT UNDVIKA BRAND ELLER STÖTAR, ANVÄND INTE DENNA APPARAT MED EN 
FÖRLÄNGNINGSSLADD ELLER ANNAT UTTAG OM INTE BLADEN HELT KAN FÖRAS IN FÖR ATT UNDVIKA 
EXPONERING. FÖR ATT FÖREBYGGA RISK FÖR BRAND ELLER ELSTÖTAR SKALL MAN INTE UTSÄTTA 
DENNA ENHET FÖR REGN ELLER FUKT.
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The lightning flash with
arrowhead symbol within an
equilateral triangle is intended
to alert the user to the
presence of uninsulated
dangerous voltage within the
product's enclosure that may
be of sufficient magnitude to
constitute a risk of electric
shock to persons.

CAUTION: TO REDUCE THE RISK
OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT
REMOVE COVER (OR BACK). NO
USER-SERVICEABLE PARTS
INSIDE. REFER SERVICING TO
QUALIFIED SERVICE PERSONEL.

The exclamation point within
an equilateral triangle is
intended to alert the user to
the presence of important
operating and maintenance
(servicing) instructions in the
literature accompanying the
appliance.

1.Produkten är inte en leksak. Håll den utom räckhåll för barn.
2.Håll produkten utom räckhåll för barn. Se även till att husdjur inte kan tugga på eller svälja produkten.
3.Produktens drift- och förvaringstemperatur är från 0 grader Celsius till 40 grader Celsius. 
   Temperaturer över och under dessa temperaturer kan påverka funktionen.
4.Öppna aldrig produkten: apparaten kan innehålla delar med livsfarlig spänning.
5.Reparationer och service får endast utföras av kvalificerad personal.
6.Den direktinkopplade adaptern används som frånkopplingsenhet, och frånkopplingsenheten måste 
   vara tillgänglig. Så se till att det finns utrymme kring eluttaget så att det är lätt åtkomligt.
7.Får inte utsättas för hög temperatur, vatten, fukt eller direkt solljus! 
8.Rengör endast med torr trasa.
9.Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera i enlighet med dessa anvisningar.

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

The lightning flash with
arrowhead symbol within an
equilateral triangle is intended
to alert the user to the
presence of uninsulated
dangerous voltage within the
product's enclosure that may
be of sufficient magnitude to
constitute a risk of electric
shock to persons.

CAUTION: TO REDUCE THE
RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO
NOT REMOVE COVER (OR
BACK). NO USER-
SERVICEABLE PARTS INSIDE.
REFER SERVICING TO
QUALIFIED SERVICE
PERSONEL.

RISK FÖR ELSTÖT
ÖPPNA INTE

Utropstecknet inom en
liksidig triangel avses göra
användaren uppmärksam på
förekomst av viktiga drifts-
och underhålls-(service-)
anvisningar i skriften som
medföljer apparaten.

VAR FÖRSIKTIG: MINSKA
RISKEN FÖR ELEKTRISK STÖT.
TA INTE BORT HÖLJET (ELLER
BAKSIDAN) INNEHÅLLER INGA
KOMPONENTER SOM KAN
LAGAS AV ANVÄNDAREN.
HÄNVISA SERVICEUNDERHÅLL
TILL BEHÖRIG
SERVICEPERSONAL.

Blixten med pilspets med en
liksidig triangel är avsedd att
varna användaren om oisolerad
farlig spänning inuti produktens
hölje som kan vara tillräckligt
stark för att utgöra en risk för
elektriska stötar.



10.Installera inte nära värmekällor såsom element, värmeelement, kaminer eller annan utrustning 
     (inkl. förstärkare) som avger värme.
11.Skydda strömsladden från att någon går på den eller att den kläms och då särskilt vid kontakten, 
    bekvämlighetsfästen, och punkten där de utgår från apparaturen.
12.Använd endast tillbehör som medföljer produkten.
13.Koppla ur denna apparat under åskväder eller när den inte används under långa perioder.
14.Blixten med pilhuvudet i en liksidig triangel är avsedd att varna användaren för förekomsten av 
    oisolerad ”livsfarlig spänning” innanför produktens hölje, som kan vara tillräckligt stark för att utgöra 
    en risk för elektriska stötar. För att minska risken för elektriska stötar, får du inte avlägsna höljet 
    (eller baksidan) eftersom det inte finns några delar som användaren själv kan reparera. All service ska 
    utföras av kvalificerad personal.
15.Trådlös Bluetooth-teknik fungerar inom en räckvidd på cirka 10 m (30 fot). Det maximala 
    kommunikationsavståndet kan variera beroende på förekomsten av hinder 
    (människor, metallföremål och väggar etc.) eller den elektromagnetiska omgivningen.

SWE2



SWE3

1.Skivtallrik 
2.45 rpm adapter 
3.Tonarm
4.Tonarmslyftfunktion
5.Hastighetsväljare
6.Brytare för automatiskt stopp
7.Kassett
8.Strömbrytare/volymkontroll
9.Uttag för hörlurar
10.DC-strömuttag
11.RCA-linje ut (H och V)
12.AUX IN-uttag
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Montera benen

Skivspelaren levereras med egna ben för att kunna stå fritt. Alternativt kan benen tas bort och den kan 
placeras bord eller hylla. Montera benen på skivspelaren genom att skruva fast varje enskilt ben på 
metallplåtarna på enhetens undersida.

Initial konfiguration

NÄTANSLUTNING

Se till att strömförsörjningen i hemmet överensstämmer med driftsspänningen på enheten. 
Din enhet är redo att anslutas till en 5 VDC adapter.

FÖRSTÄRKARANSLUTNING (vid behov)

När du lyssnar på din skiva med inbyggda högtalare kanske du vill ansluta dem till ditt befintliga 
Hi-Fi-system. Anslut ljudkontakterna till linjeingången på din mixer eller förstärkare med en 
RCA-kabel (medföljer inte).
Röd kontakt till H-kanal.
Vit kontakt till V-kanal.

Spela upp en skiva
•  Placera skivan på skivtallriken. Glöm inte vid behov att placera adaptern på inspelningsspindeln.
•  Välj önskad uppspelningshastighet med hastighetsväljaren mellan 33 1/3, 45 och 78 rpm.
•  Ta bort skyddslocket från nålen.
•  Rotera på/av-vredet och observera att detta även kontrollerar volymen.
•  Lossa på låset för tonarmen.
•  Lyft försiktigt upp tonarmen.
•  Placera nålen vertikalt över första spåret på skivan. Skivtallriken börjar automatiskt att snurra.
•  Sänk tonarmen långsamt till skivan för att börja spela upp.
•  När en skiva tar slut och tonarmen återförs till tonarmstödet stannar skivtallriken automatiskt.
•  Lyft upp tonarmen och placera den i viloläge när du är klar.
•  Sätt tillbaka skyddslocket på nålen och stäng låset för tonarmen.

Obs! Om skivan stannar innan det sista spåret är klart ska du ställa brytare för automatiskt stopp till AV.
Din skiva kommer nu att spelas till slutet. Du måste dock stoppa skivspelarens rotation manuellt.

Automatiskt stopp
•  När en skiva har spelats upp kan den styras med PÅ/AV-brytaren för automatiskt stop.
•  Lyft upp tonarmen och placera den i viloläge när du är klar.
•  Sätt tillbaka skyddslocket på nålen och stäng låset för tonarmen.



Läget USB, SD, Bluetooth, FM-radio eller AUX-in

Tryck kort på knappen MODE för att välja mellan FM-radio, USB, SD, BT och att spela in till filer 
på ett USB-minne/SD-kort.

För att spela in till filer på USB/SD-kort måste du sätt i ett USB-minne eller SD-kort först. När 
du spelar från vinyl ska du trycka på och håll knappen MODE nedtryckt i tre sekunder. Inspelningen 
börjar sedan och lysdioden blinkar grönt. 

•Tryck på knappen        för att stoppa inspelningen.
•Tryck på knappen          för att spela upp föregående spår.
•Tryck på knappen          för att spela upp nästa spår.
•Tryck kort på knappen        för att spela upp eller pausa musiken. Tryck på och håll knappen 
  nedtryckt för att radera musiken som finns lagrad på den externa källan. Tryck på knappen 
  i inspelningsläge för att stoppa inspelningen.

Sök efter ”Denver VPR-250” på din Bluetooth-enhet för att ansluta till den (redan ansluten om 
ett påminnelseljud hördes). Sedan kan du använda hoppa+ eller hoppa- och knappen spela 
upp/pausa på telefonen. Flytta tonarmen till skivtallrikens område för att aktivera skivspelaren 
och sluta använda Bluetooth.

FM-radioinställningar

Lyft tonarmen och lägg den på stödet. Tryck sedan på knappen MODE för att välja läget FM-radio. 
Tryck på och håll knappen MODE nedtryckt i tre sekunder för att söka efter och spara radiostationer 
automatiskt. Tryck på eller för att välja föregående eller nästa station.
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Underhåll 
BYTA UT NÅLEN:
- Se bilder 1–8

push the arm lock to 
release the tone arm.

  take off cap of the 
  cartridge to expose 
  the needle out.

separate the cartridge
    from the socket lightly.

take off the audio lines 
from the cartridge 
completely.

fortsätt i motsatt ordning för att montera en ny. Koppla in ljudledningarna i enlighet med detta och 
montera kassetten lätt i uttaget.

OBS!Var extremt försiktig när du utför den här åtgärden, för att undvika att tonarmen och 
ljudledningarna skadas.

MONTERA EN NY NÅLKASSETT:
- Se bilderna 5 och 6

tryck på armlåset för
att frigöra tonarmen.

Ta bort locket från
kassetten för att
exponera nålen.

Plocka försiktigt isär
kassetten från uttaget.

ta bort ljudledningarna
helt från kassetten.



ANMÄRKNINGAR:
 
Vi råder dig att rengöra skivor med en antistatisk trasa för att få ut maximal upplevelse och för att 
de ska hålla längre. Vi vill även påpeka att av samma orsak ska nålen bytas med jämna mellanrum 
(cirka varje 250 timmar).

Damma av nålen med jämna mellanrum med en mjuk borste doppad i alkohol 
(borsta bakifrån och framåt på kassetten).

GÄNK PÅ FÖLJANDE VID TRANSPORT AV SKIVSPELAREN:

•  Byt stiftets skyddslock.
•  Lägg viloklämman i pickup-armen.
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Tillverkarens namn eller varumärke, 
kommersiellt registreringsnummer samt 
adress

Modellidentifierare

Inspänning

Inmatningens AC-frekvens

Utspänning

Utström

Genomsnittlig aktiv effektivitet

Effektivitet vid låg belastning (10 %)

Strömförbrukning utan belastning

Uteffekt

Shenzhen Shi Guangkaiyuan Technology co., Ltd 
91440300053998927w 
2 Floor, 41 TianSheng Road, TianLiao village,  Guangming, 
Shenzhen, Guangdong, PRC. 

GKYPS0100050EU1

AC 100-240V

50/60 Hz

DC 5V 

1A

5W

73.62%

69%

0.05W



Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella 
fel och utelämnanden i handboken.

                                                    ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT DENVER A/S

www.denver.eu
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Elektriska och elektroniska apparater innehåller material, komponenter och ämnen som kan 
vara farliga för din hälsa och miljön, om avfallsmaterialet (förbrukad elektrisk och elektronisk 
utrustning) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning är markerad med en överkorsad soptunna, enligt ovan. 
Denna symbol markerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte får avfallshanteras 
tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska avfallshanteras separat.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning 
och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt på återvinningsstationer eller hämtas 
från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed försäkrar, Denver A/S att denna typ av radioutrustning VPR-250 överensstämmer 
med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse 
finns på följande webbadress: denver.eu och klicka sedan på sök IKON på toppen av 
webbplatsen. Ange modellnumret: VPR-250. Öppna produktsidan och 
Radioutrustningsdirektivet finns under nedladdningar/andra nedladdningar.
Frekvensintervall vid användning: 87.5MHz--108.0MHz
Maximal utgående ström: 2*2.25W

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark



DENVER A/           S
Om ega 5A, 

SoeftenDK-8382 
Hinnerup
Denm ark
denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter
DENVER A/     S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denm ark

Phone: +45 86 22 51 00 
(Push 2  for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support@denver.eu

For all other questions please write to:
intersales@denver.eu

Benelux/      France

Phone: +31 348 420 029

E-Mail: support-nl@denver.eu

Spain/         Portugal

Portugal:
Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@satfiel.com

Germ any

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail
service-germ any@denver.eu

Fairfixx Gm bH
Repair and service 
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel 

(for TV, E-Mobility/        Hoverboards/
Balanceboards, Sm artphones & Tablets)

Tel.: +49 851 379 369 69
E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Prem ium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085
E-Mail: denver@lurfservice.at

If your country is not listed above, 
please write an email to
support@denver.eu

DENVER  BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

DENVER AS    SPAIN S.A
C/ Moscú, 1 Pol.Ind.Mas de Tous
46185 La Pobla de Vallbona
Valencia (Spain)

Denver Germany Gm bH 
Service
Gutenbergstrasse 1
94036 Passau

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: serviciotecnico.denver@denver.eu

“    ”
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